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RESUMO 

 

PREVALÊNCIA E EXTENSÃO DA PERDA DE INSERÇÃO CLÍNICA ENTRE 

TRABALHADORES ADULTOS DAS ÁREAS RURAL E URBANA. 

 

Aluna: Rosa Letícia Rodrigues de Araújo / Orientador: Fabiano Alvim Pereira 

Introdução:  A perda de inserção clínica é uma sequela da doença periodontal (DP) sendo 

caracterizada por lesão irreversível aos tecidos de suporte dental, quando não tratada pode 

evoluir para a perda dentária. O parâmetro clínico atualmente considerado como mais adequado 

para medir a quantidade de perda óssea nos sítios dentários é o nível de inserção clínica (NIC), 

obtido pela soma da profundidade de sondagem (PS) com alteração de margem gengival (MG). 

Parâmetro este, ainda pouco explorado nos estudos epidemiológicos principalmente nos países 

subdesenvolvidos. Uma ampla variação na prevalência e extensão da perda de inserção clínica 

é verificada em diferentes populações, isto é explicado por diferentes exposições à fatores de 

risco. Apesar do perfil periodontal no Brasil ter apresentado significante melhora nos últimos 

anos, ainda é notória a disparidade entre populações rurais e urbanas. Soma-se a este fato a falta 

de levantamentos epidemiológicos que retratem a heterogeneidade de cada grupo populacional. 

O conhecimento da prevalência e de extensão da perda de inserção clínica e de fatores de risco 

específicos são essenciais para construção de ações preventivas efetivas na diminuição da 

ocorrência e severidade da DP. Objetivo: O estudo objetiva comparar as medidas de NIC 

(prevalência e extensão) entre os trabalhadores adultos jovens das áreas rural e urbana, 

descrever a amostra do estudo e determinar perfis de NIC. Materiais e métodos: O estudo é 

observacional do tipo transversal, com avaliação clínica de voluntários da área urbana e rural. 

A coleta de dados foi feita através da aplicação de formulário, exame de triagem periodontal e 

estação de exame clínico periodontal de boca completa. Resultados: 331 voluntários foram 

examinados, 113 da área urbana (AU) e 218 da área rural (AR), a média de idade dos 

examinados da AU foi de 36,1±6,2, enquanto que na AR foi de 42,8±6,6. A média de número 

de dentes presentes foi 23,8±4,2 na AU e 20,7±3,4 para AR. Mobilidade dentária clínica foi 

verificada em 1,3±5,8 por cento dos dentes nos voluntários da AU e em 3,8±10,1 nos 

voluntários da AR. O índice de placa visível clinicamente foi detectado em 31,1±23,1 por cento 

das faces dentárias nos voluntários da AU enquanto que foi verificada 61,4±25,2 por cento das 

faces dentárias nos voluntários da AR. O sangramento à sondagem foi detectado em 22,5±15,7 

por cento dos sítios sondados nos voluntários da AU e em 49,5±24,2 por cento dos sítios 

sondados nos voluntários da AR. Os percentuais de prevalência e extensão de NIC estratificados 

por faixa etária, gênero, renda per capita, nível educacional e tabagismo da AR foram maiores 

ou iguais quando comparados aos da AU. Conclusão: Os resultados demonstram alta 

prevalência e extensão de NIC na amostra geral, sendo que nos moradores das áreas rurais estes 

níveis foram significativamente maiores se comparados aos urbanos. A maior prevalência e 

extensão de NIC foi associada a área rural, com mais ênfase em adultos jovens, mesmo quando 

estratificado por: faixa etária, gênero, renda per capita, nível educacional e tabagismo.   

 

Descritores: nível de inserção clínica, população urbana, população rural, fatores de risco.  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

PREVALENCE AND EXTENTION OF CLINICAL ATTACHMENT LOSS BETWEEN 

ADULT WORKERS OF RURAL AND URBAN AREAS.  

 

Graduate: Rosa Letícia Rodrigues de Araújo / Tutor: Fabiano Alvim Pereira 

Introduction:  Clinical attachment loss is a consequence due to periodontal disease (PD) and 

is characterized by irreversible damage to dental support tissues, and, if not treated, might lead 

to dental loss. The clinical parameter currently considered as the most adequate to measure the 

amount of bone loss on dental sites is the clinical attachment level (CAL), obtained by the sum 

of probing depth (PD) and gingival margin level (GM). This parameter is still little explored in 

epidemiologic studies, especially in underdeveloped countries. A wide variation on both 

prevalence and extension of clinical attachment loss is verified in different populations, which 

can be explained by different exposures to risk factors. Despite Brazil's periodontal profile 

having shown significant improvement in the last years, the disparity between rural and urban 

populations is still notorious. Add to this fact the lack of epidemiologic research that portray 

the heterogeneity of each population group. To know the prevalence and extension of clinical 

attachment loss and specific risk factors is essential to build effective preventive measures to 

lower both occurrence and severity of PD. Objective: This study aims to compare CAL 

dimension (prevalence and extension) among adult workers from rural and urban areas, as well 

as describe the study sample and determine CAL profiles. Materials and methods: This is a 

transversal observational study, that clinically evaluates subjects of urban and rural areas. Data 

collection was conducted through form application, periodontal screening and full mouth 

clinical exam station. Results: 331 volunteers were examined, 113 from urban area (UA) and 

218 from rural area (RA), the average age in years of those examined in the UA was of 36,1±6,2, 

while in the RA was of 42,8±6,6. The average number of teeth present in those in the UA was 

of 23,8±4,2 and of 20,7±3,4 in the RA. Clinical dental mobility was detected in 1,3±5,8 per 

cent on teeth in the UA volunteers, and in 3,8±10,1 in those in RA. The clinically visible plaque 

ratio was detected in 31,1±23,1 per cent of dental features in UA volunteers, and in 61,4±25,2 

per cent in volunteers from RA. Bleeding on probing was detected in 22,5±15,7 per cent on 

screened dental sites in the volunteers from UA, and 49,5±24,2 per cent on volunteers from 

RA. The percentage of CAL prevalence and extension, stratified by age, gender, per capita 

income, educational level and smoking habits present in the RA were higher or equal when 

compared to those present in the UA. Conclusion: The results demonstrate high CAL 

prevalence and extension in the general sample, with the observation that the levels were 

significantly higher in those who live in the rural area when compared to those of the urban 

area. The highest CAL prevalence and extension were associated with the rural area, with 

emphasis in young adults, even when stratified by: age, gender, per capita income, educational 

level and smoking habits.  

Descriptors: clinical attachment level, urban population, rural population, risk factors. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 

A doença periodontal crônica (DPC) é uma doença inflamatória complexa, biofilme-

dependente, que causa destruição dos tecidos de suporte dentário(1,2). A DPC é a maior 

responsável pela perda dentária em adultos e atinge mais de 80% da população mundial (2,3) 
. É 

influenciada por fatores de risco individuais e ambientais que podem acelerar sua progressão e 

extensão, modulando a prevalência e severidade da doença(4). Apesar do perfil de saúde bucal 

no Brasil ter apresentado significante melhora nos últimos anos(5) , ajustes ainda são necessários 

para se atingir as metas propostas pela Organização Mundial de Saúde no sentido de evitar 

perdas dentais e por consequência a reposição dos dentes perdidos(6)
 . 

 Existem fortes evidências científicas que demonstram que fatores ambientais como a 

renda per capita e o nível educacional têm influência direta na modulação da DPC, e individuais 

como o tabagismo, idade e gênero também influenciam o aparecimento e/ou desenvolvimento 

da DCP, porém resultados conflitantes ainda são recorrentes na literatura e dependem de 

características do estudo. É uma doença de progressão lenta, mas períodos de rápida progressão 

podem ocorrer e essas variações são normalmente consequência da ação dos fatores de risco 

(7,8) 
. 

A DPC tem um impacto local e sistêmico elevando o risco de desenvolvimento e 

progressão de doenças crônicas altamente prevalentes, a exemplo das doenças cardiovasculares 

e diabetes(9) 
. 

O diagnóstico da doença periodontal continua sendo um desafio. Classicamente, os 

parâmetros clínicos demonstram um panorama das sequelas deixadas pela doença e não sua 

atividade(1). Mesmo parâmetros de inflamação tecidual, como o sangramento à sondagem, não 

retratam atividade de perda óssea tecidual que é o sinal cardinal da DP(10) . Estudos longitudinais 

são a melhor maneira de detectar atividade da DP, porém tornam-se de difícil execução, 

principalmente em populações que exibem grande mobilidade social e demográfica(10,11) 
. 

O exame periodontal de boca completa é considerado o padrão-ouro para avaliação, 

diagnóstico, estimativa de prevalência e extensão da doença periodontal(12). Exames parciais 

onde dentes índices representam a situação clínica de todo um sextante, geram perda na 

capacidade de analisar a extensão da doença, tornando-se uma forma não ideal de viabilizar 

exames em grande escala (13)
. 

O parâmetro clínico atualmente considerado como mais adequado para medir a perda 

óssea nos sítios dentários é o nível de inserção clínica (NIC), obtido pela soma da profundidade 
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de sondagem (PS) com margem gengival (MG). Parâmetro este, ainda pouco explorado nos 

estudos epidemiológicos, principalmente nos países subdesenvolvidos. 

Os fatores de risco modificáveis são de interesse epidemiológico, pois seu conhecimento, 

monitoramento e controle podem retardar seu aparecimento, modificar o padrão de doença 

instalada e impactar positivamente nos gastos públicos com tratamento(14)
. 

Como os fatores de risco não são distribuídos igualmente entre as populações e diferentes 

regiões, a prevalência e extensão também diferem de acordo com as características 

populacionais e regionais. Estudos sugerem que em países subdesenvolvidos há um maior 

número de pessoas acometidas(2,15)
. 

          A diversidade populacional interna em países com extensa área territorial também torna 

heterogênea a distribuição da DPC internamente(16). Fatores geográficos e comportamentais são 

importantes moduladores da doença(17)
. A maioria dos estudos apontam uma maior prevalência 

em populações rurais(13,18,19) , entretanto os fatores de risco diferenciais entre as populações 

urbanas e do campo parecem ainda não bem estabelecidos(19). Devido a dificuldades de 

acessibilidade e adesão às pesquisas epidemiológicas, as populações rurais não são 

representadas adequadamente em estudos populacionais(20)
. 

Diagnostico da perda óssea decorrente da DCP, comparações entre fatores de risco 

ambientais e comportamentais, bem como parâmetros clínicos entre populações urbanas e 

rurais ainda não são facilmente encontradas na literatura, e os poucos estudos encontrados 

abrangem poucas variáveis e utilizam índices clínicos simplificados(18,19,21,22)
. 

Nesse sentido, as informações sobre subpopulações vulneráveis podem se tornar 

relevantes balizadores para elencar grupos de risco, delimitar ações de prevenção, otimizar 

gastos com tratamento, evitado assim os prejuízos biológicos sistêmicos e locais da perda de 

inserção clínica, bem como seu desfecho,  quando não tratada, a perda dental.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

2.1  A EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA PERIODONTAL 

        

A epidemiologia é uma ciência indutiva que estuda a prevalência e distribuição de uma 

doença ou condição fisiológica na população e os fatores que influenciam essa distribuição(10). 

É considerada uma ciência de saúde pública que estuda os determinantes de uma doença em 

populações específicas(23). Através dos estudos epidemiológicos é possível conhecer diversas 

características de uma doença em diversas populações, determinar suas causas e sua 

distribuição(10)
. 

Nesses estudos podem ser determinadas as medidas epidemiológicas de prevalência e 

incidência das doenças. Por prevalência entende-se a proporção de pessoas que possuem 

determinada doença num dado ponto ou período de tempo e incidência trata do número de 

novos casos que ocorrem em uma população de indivíduos em risco durante determinado 

período de tempo, é a medida da ocorrência de novos casos(10)
. 

A epidemiologia da doença periodontal permite confirmar a relação entre possíveis 

fatores de risco e a doença periodontal, descobrir novos, identificar diferenças de aparecimento 

e progressão da doença em diferentes populações e fornecer informações para implementação 

de estratégias de prevenção e tratamento da doença periodontal(3)
. 

Para o levantamento epidemiológico periodontal é realizado exame parcial ou total da 

boca, por sondas manuais ou automatizadas, buscando avaliar o nível de inserção clínica (NIC) 

através de medidas como a Profundidade de Sondagem (PS), margem gengival (MG) e 

sangramento à sondagem (SS)(24). Somado a isso, com o intuito de relacionar fatores de risco à 

doença periodontal, são aplicados questionários que têm por objetivo colher informações acerca 

dos hábitos deletérios, de higiene e condições sócio – econômicas do indivíduo e podem ser 

realizados também os índices de placa (I.P) e de sangramento marginal (I.S.M)(25)
. 

Foram padronizados para os estudos epidemiológicos diversos índices periodontais 

possíveis de serem utilizados. São alguns deles: o índice periodontal comunitário (IPC)(26) ou 

índice periodontal comunitário de necessidade de tratamento (IPCNT)(1,13) e o índice de 

Ramfjord. Os três avaliam alguns dentes especificamente enquanto que outros levantamentos 

utilizam o exame periodontal de boca completa que avalia seis sítios por dente de todos os 

dentes presentes, excetuando os terceiros molares(16)
. 
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2.2  A DOENÇA PERIODONTAL CRÔNICA  

 

A doença periodontal pode ser classificada, de acordo com sua progressão, em crônica ou 

agressiva(27).A primeira é a que possui maior prevalência em adultos mas pode ocorrer em 

indivíduos mais jovens e se desenvolve em longos períodos de tempo, podendo haver nesse 

processo fases agudas de destruição e a segunda ocorre geralmente em indivíduos jovens.  

Ambas estão relacionadas a fatores individuais e ambientais dos organismos 

envolvidos(25).São bioquimicamente semelhantes em relação aos mediadores moleculares 

responsáveis pela destruição dos tecidos de suporte e a diferença básica entre as duas está na 

velocidade com que esses eventos ocorrem. Ainda não existem na literatura evidências 

científicas que expliquem o porquê dessa diferença, sugere-se que essa resposta esteja 

relacionada às características genéticas do hospedeiro(7)
. 

A DPC possui algumas características peculiares: geralmente está associada à presença 

de fatores locais, como cálculo subgengival e/ou a fatores sistêmicos como diabetes e doenças 

cardiovasculares(28). Estudos mostram que ela é mais prevalente em indivíduos de classes 

sociais mais baixas(29)
. 
 

Sabe-se que a periodontite, apesar de ser considerada uma doença multifatorial, tem como 

fator etiológico primário a ação de bactérias gram-negativas. Na crônica, as que estão 

frequentemente presentes são as Porphyromonas gingivalis e a Tannerella forsythia, cujas 

toxinas induzem uma resposta inflamatória e imunológica do hospedeiro, resultando num 

quadro de destruição dos tecidos de suporte dentário(30,31)
. 

Quanto à perda de inserção clínica, a DPC pode ser classificada em Leve, Moderada e 

Severa, sendo diagnosticadas através do exame periodontal de boca completa, utilizando sondas 

periodontais específicas(1). 

De acordo com a quantidade de sítios afetados pela doença, esta pode ser classificada em 

localizada ou generalizada. Na DPC localizada, menos de 30% dos sítios possuem perda óssea 

significativa; na generalizada, mais de 30% dos sítios orais apresentam perda óssea(27)
. 
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2.3 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DOENÇA PERIODONTAL  

 

Existem na literatura diversos estudos que tratam dos fatores que modulam a progressão 

da doença periodontal. Para que seja possível entender o aparecimento e progressão da doença, 

é importante ter o conhecimento dos fatores de risco atuantes (3,12,14,17,26,28,32,33)
. 

Alguns desses fatores são ambientais e podem ser modificados, como a renda per capita, 

nível educacional e o tabagismo. Outros são imutáveis, por serem características individuais 

como o gênero e a idade (3,34,35)
. 

Grupos populacionais vulneráveis economicamente têm acesso dificultado aos serviços 

de saúde geral e bucal, as políticas de prevenção e tratamento odontológicos públicos não 

atendem toda a demanda existente. Normalmente associada a este quadro está a baixa 

escolaridade, que acaba por gerar um grupo negligente com os próprios cuidados pessoais por 

falta de informação e esses fatores estão diretamente ligados à falta de higiene oral , que 

repercute no periodonto (8,36)
. Pesquisas que avaliaram os fatores de risco associados à doença 

periodontal demonstraram que as classes mais favorecidas economicamente possuem melhor 

saúde periodontal (35,37,38)
. 

A literatura mostra que indivíduos de mais idade possuem uma pior condição periodontal, 

pessoas mais velhas estão expostas a fatores de risco por mais tempo(39).O gênero masculino 

também vem se apresentando nos estudos com piores índices periodontais quando comparados 

ao feminino(12)
. Investiga-se atualmente se existe influência genética gênero-dependente ou 

outros fatores comportamentais que justifiquem essa diferença(40–42)
. 

A associação do tabagismo à doença periodontal vem sendo estudada ao longo dos anos 

em diversas populações(3,33,43)
. Tem sido considerado o maior fator de risco para essa doença, 

conforme achados que demonstram diferenças entre indivíduos fumantes e não fumantes em 

relação à inflamação e a perda óssea(33,43–45)
. 
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2.4  SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR RURAL E URBANO 

 

A população brasileira na década de 50 era majoritariamente rural, mas esse panorama 

mudou e hoje a quantidade de habitantes que vivem nas zonas urbanas é muito maior(5)
. 

Com o crescente aumento das populações urbanas e automatização das atividades 

agrícolas, as populações rurais, em especial em países em desenvolvimento, vêm se tornando 

cada vez mais marginalizadas, a atenção aos trabalhadores rurais é escassa e poucas políticas 

públicas de acesso à saúde são pensadas para esse setor da sociedade. Estudos mostram que 

ainda há um retrocesso grande nas áreas rurais do Brasil e apenas a partir da década de 50 os 

trabalhadores rurais situados em áreas mais longínquas, começaram a ter, ainda que 

precariamente, acesso aos serviços odontológicos (46)
. 

Após o advento da presença mais efetiva da Odontologia no Sistema Único de Saúde e 

entrada de dentistas no Programa de Saúde da família, o acesso dos habitantes rurais ao 

consultório odontológico foi facilitado. Os números divulgados pelo Instituto Nacional de 

Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que, entre 1998 e 2003, o acesso ao atendimento 

odontológico cresceu 4% (5 milhões de pessoas). Entre 2003 e 2008, com as ações do Brasil 

Sorridente, o acesso cresceu três vezes mais, subindo 12% (17,5 milhões de pessoas). Porém, 

uma característica prevalente em indivíduos menos esclarecidos e com baixo poder aquisitivo 

tanto da zona rural como da urbana é de só buscar os serviços odontológicos quando existe 

sintomatologia dolorosa, quando na maioria dos casos já não é possível resolver a situação de 

forma preventiva, por vezes resultando em extrações dentárias(20)
. 

A falta da cultura da prevenção é associada a outros fatores de risco, como o tabagismo e 

hábitos insatisfatórios de higiene oral.  Essa problemática confere aos trabalhadores rurais e 

urbanos risco aumentado às doenças bucais como a D.P.C. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL: 

- O estudo objetiva comparar as medidas de NIC (prevalência e extensão) entre os trabalhadores 

adultos das áreas rural e urbana. 

 

3.2 ESPECÍFICO 

- Definir a amostra do estudo 

- Determinar perfis de NIC em trabalhadores adultos da área rural e urbana. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS:   

 

Foi realizado um estudo clinico do tipo transversal com coleta de dados 

sociodemográficos e indicadores clínicos. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados na 

população ativa (trabalhadores) das áreas rural e urbana no interior do estado de Sergipe 

(nordeste brasileiro). A equipe de coleta foi previamente calibrada para todos os parâmetros 

executados no exame clínico periodontal, que contou com dois avaliadores clínicos que 

receberam treinamento e calibração, e posteriormente foram testados quanto a sua 

homogeneidade em testes intra e extra examinador. 

O presente estudo foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos pela 

Plataforma Brasil sob numeração 21721913.4.0000.5546 (anexo 1). Os voluntários da pesquisa 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido aceitando voluntariamente participar da 

pesquisa (apêndice A). 

Para a seleção dos participantes ao exame clinico periodontal, os critérios de inclusão 

foram os seguintes: ter idade entre 30 e 59 anos e presença de no mínimo 15 dentes (com 

exceção dos terceiros molares). Foram excluídos voluntários que reportaram ter se submetido 

a tratamento periodontal nos últimos seis meses e que utilizavam aparelho ortodôntico. 

A coleta de dados em campo para a área rural (AR) foi conduzida entre julho de 2014 e 

julho de 2016, nesse intervalo de tempo, todos os voluntários que atenderam ao recrutamento 

passaram pelo exame clínico de triagem, totalizando 858 trabalhadores rurais, dos quais 218 

preencheram os critérios de inclusão da pesquisa. Após a coleta de campo da área urbana (AR) 

iniciou-se o recrutamento e atendimento dos voluntários da AU. Entre julho de 2016 e julho de 

2017, foi realizada a triagem e coleta de dados em campo em 225 trabalhadores urbanos. Destes, 

113 preencheram os critérios e inclusão da pesquisa. Os voluntários selecionados foram 

encaminhados para a realização do exame clínico periodontal de boca completa.  

Em seguida, foi aplicado questionário estruturado, na forma de entrevista, onde foram 

coletadas as seguintes informações: idade no momento da coleta (em anos), gênero 

(masculino/feminino), nível educacional (até oito anos de estudo/mais de oito anos de estudo), 

renda per capita [por meio da aplicação de questionário da ABEP (CCEB) (anexo 2), em que  

indivíduos que somaram de 17 a 28 pontos foram classificados como renda per capita entre 1 e 

3 salários mínimos e voluntários que obtiveram pontuação entre abaixo de 17 pontos foram 

classificados como renda per capita entre abaixo de 1 salário mínimo.] e hábito do tabagismo 

(fumante/não fumante).  
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O exame clínico periodontal foi realizado utilizando-se a sonda periodontal modelo da 

Universidade Carolina do Norte (HuFriedy®, Chicago, Estados Unidos) com marcações a cada 

1 mm. A avaliação clinica periodontal englobou a mensuração do: índice de placa (IP), margem 

gengival (MG), sangramento à sondagem (SS), profundidade de sondagem (PS), nível de 

inserção clínica (NIC) e presença ou não de mobilidade dentária (MOB). 

Foram avaliados todos os dentes erupcionados, exceto os terceiros molares, acessando 

seis sítios por dente: mésio-lingual, lingual, disto-lingual, mésio-vestibular, vestibular e disto-

vestibular.  

Profundidade de sondagem (PS) foi definida como a distância da margem gengival livre 

ao fundo de sulco. A margem gengival (MG) foi definida como a distância da margem gengival 

livre a junção cemento-esmalte (JCE), sendo convencionados valores negativos para recessão 

gengival e positivos para hiperplasia gengival. O nível de inserção clínica (NIC) foi definido 

como a soma da PS mais MG. 

Em cada dente presente foram feitas seis sondagens e obtidos seis valores de NIC. A 

prevalência de NIC foi definida dicotomicamente em indivíduos que possuem ao menos um 

sitio com os seguintes valores de NIC ≥ 3mm, ≥ 4mm, ≥ 5mm, ≥ 6mm ou ≥7mm. A extensão 

do NIC foi definida como o percentual de dentes por indivíduo que apresentem pelo menos um 

sítio com NIC ≥ 3mm, ≥ 4mm, ≥ 5mm, ≥ 6mm ou ≥7mm. 

Os participantes do estudo receberam: I-orientações sobre a saúde bucal, II-devolutiva 

quanto ao quadro de saúde bucal que apresentava e ao final, se necessário, III- encaminhamento 

para tratamento odontológico nas unidades básicas de saúde.    

A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social Science - 

SPSS versão 21 – OS X. A calibração dos examinadores foi aferida pelo teste kappa intra e 

inter-examinador. As variáveis categóricas foram expressas em número absoluto e percentual. 

Para teste de associação das variáveis categóricas, foi utilizado o teste exato de Fisher. As 

variáveis contínuas em média ± desvio padrão nas variáveis descritivas e média ± erro padrão 

nas variáveis contínuas nos gráficos. As variáveis contínuas apresentaram distribuição não-

paramétrica pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Diferenças entre os grupos foram acessadas 

com o teste U de Mann Whitney. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

O estudo abrangeu 1083 trabalhadores adultos da área urbana e rural nos municípios de 

Lagarto, Salgado e Boquim (interior de Sergipe) Brasil. Após exame de triagem, 331 

voluntários preencheram os critérios de inclusão e foram submetidos ao exame clínico 

periodontal de boca completa, destes 113 foram da área urbana e 218 da área rural. Os 

resultados da calibração dos examinadores clínicos foram os seguintes: kappa interexaminador 

examinador 1/examinador 2 = 0,976; e kappa intraexaminador /examinador 1 = 0,976 e 

examinador 2= 0,966 com p < 0,001. 

 

A média de idade dos examinados da área urbana foi de 36,1±6,2, enquanto que na área 

rural foi de 42,8±6,6. A média de número de dentes presentes foi 23,8±4,2 na área urbana e 

20,7±3,4 para a área rural. Mobilidade dentária clínica foi detectada em 1,3±5,8 por cento dos 

dentes nos voluntários da área urbana e em 3,8±10,1 nos voluntários da área rural. O índice de 

placa visível clinicamente foi detectado em 31,1±23,1 por cento das faces dentárias nos 

voluntários da área urbana enquanto que foi verificada 61,4±25,2 por cento das faces dentárias 

Tabela - Parâmetros sócio-demográficos:

n             %

Gênero

Masculino 146     44.1

Feminino 185     55,9

Total 331     100

População

Rural 218     65,9

Urbana 113     34,1

Total 331     100

Status sócio-econômico 

Ganho familiar abaixo de um salario mínimo mensal 150     45,3

Ganho familiar entre 1 e 3 salários mínimos 167     50,5

Total 317     95,7

Fumante

Não 248     74,9

Sim  77      23,3

Total 325     98,2

Nível educacional

Menos de 8 anos de estudo 192     58,0

Mais de 8 anos de estudo 125     37,8

Total 317     95,7

Idade

30-39 171     51,7

40-49 116     35,0

50-59   44     13,3

Total 331     100
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nos voluntários da área rural. O índice de sangramento à sondagem foi detectado em 22,5±15,7 

por cento dos sítios sondados nos voluntários da área urbana e em 49,5±24,2 por cento dos 

sítios sondados nos voluntários da área rural. 

A correlação entre a presença de placa bacteriana e índice de sangramento à sondagem é 

demonstrada no gráfico 1, sendo estratificada em população urbana e rural. O gráfico 

claramente mostra menores valores de ambas as variáveis na comunidade urbana e maiores 

valores na comunidade rural, sendo em ambas as correlações moderadas pelo teste de Pearson.  

 

 O Gráfico 2 demonstra a média e erro padrão dos valores de nível de inserção clínica 

(NIC) por faixas etárias. Em cada valor de NIC foi comparado a distribuição entre os 

voluntários da área urbana e rural. Diferenças estatísticas para extensão e severidade foram 

acessadas para cada medida. 
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O Gráfico 3 demonstra a média e erro padrão dos valores de nível de inserção clínica 

(NIC) por gênero. Em cada valor de NIC foi comparado a distribuição (de prevalência e 

extensão) entre os voluntários da área urbana e rural e testada estatisticamente as diferenças 

entre os voluntários das duas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estratificação por renda per capita também foi executada nos voluntários da área urbana 

e rural e a distribuição da média e erro padrão de NIC foi demonstrada no Gráfico 4, e foram 

testadas estatisticamente as diferenças entre os voluntários das duas áreas para prevalência e 

extensão. 
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A variável nível educacional foi acessado para cada sujeito das duas áreas avaliadas e a 

distribuição de valor médios de NIC foi demonstrada no Gráfico 5. As diferenças estatísticas 

entre os voluntários da área urbana e rural foram testadas para cada valor de NIC em prevalência 

e extensão. 

 

O Gráfico 6 retrata a divisão da população total, estratificando o NIC quanto ao hábito do 

tabagismo, demonstrando que a prevalência entre os tabagistas e não tabagistas começa a 

apresentar diferenças entre as populações a partir do NIC ≥ 5, onde na população urbana assume 

o valor de 82% para o primeiro grupo e 54% para o segundo.  
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6. DISCUSSÃO 

   

A doença periodontal crônica tem alta prevalência em todo o mundo(15)
.Tem grande 

impacto na saúde bucal e geral causando danos irreversíveis se não tratada. É considerada 

complexa e de origem multifatorial. O conhecimento de grupos populacionais vulneráveis é 

uma importante ferramenta para prevenção e controle. Fatores de risco ambientais e individuais 

modulam a prevalência, sua severidade e extensão diferentemente entre as populações(16)
.  A 

DPC quando não tratada resulta em perda dentária. 

Os grupos estudados [voluntários da área urbana (AU) e rural (AR) demonstraram 

diferença estatisticamente significante (DES)  em relação ao número de dentes perdidos, com 

uma média de 4,2 dentes perdidos na AU e 7,3 dentes perdidos na AR. A perda dentária é 

resultante da progressão de perda de inserção periodontal que é influenciada por fatores de risco 

sociais, ocupacionais e comportamentais em diferentes populações(47). Fatores de risco 

diferenciais podem explicar uma maior média de dentes ausentes na população rural(38)
.  

Indicadores clínicos podem estimar o risco à perda dentária e a condição clínica 

periodontal(48). A mobilidade dentária clínica foi detectada em 1,3±5,8 por cento dos dentes nos 

voluntários da área urbana e em 3,8±10,1 nos voluntários da área rural, esta dados pode retratar 

maiores perdas de inserção periodontal na população rural, o que corrobora com achados 

prévios(49)
. 

O biofilme dental é o fator microbiológico etiológico primário do desenvolvimento da 

DP(36). Clinicamente o índice de placa visível retrata a quantidade de biofilme, porém não 

parametriza sua qualidade. Foi detectado presença de biofilme em 31,1±23,1 por cento das faces 

dentárias nos voluntários da área urbana enquanto que para os voluntários da área rural esse 

valor praticamente dobrou, sendo verificado 61,4±25,2 por cento das faces dentárias. O maior 

quantitativo bacteriano pode explicar a maior severidade de perda óssea nos sujeitos da área 

rural. Índices de placa na área rural foram significativamente maiores quando comparados a 

urbana(19). Esta deficiência de higiene pode denotar uma dificuldade de acesso à assistência em 

saúde bucal e a educação em saúde em áreas rurais. 

A presença de sangramento à sondagem é um importante marcador clínico de inflamação 

nos tecidos gengivais, ele foi verificado em quase 50% dos sítios sondados na área rural e em 

menos de 25% dos sitos sondados na área urbana. A inflamação local pode ser resultante da 

presença de agressão bacteriana, ou seja biofilme dental, o que acompanha os resultados do 
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índice de placa visível para nossa população e  também foram associados indivíduos residentes 

em área rural em outras populações(19). 

Quando verificada a correlação entre placa bacteriana e sangramento a sondagem, foi 

demonstrada uma correlação moderada tanto na população urbana quanto na população rural. 

Esta relação entre as duas variáveis clinicas já foi encontrada em outros trabalhos(50,51)
.
 

O parâmetro clínico que retrata mais adequadamente a quantidade de perda óssea dentária 

ao longo do curso da doença periodontal nos sítios dentários é o nível de inserção clínica 

(NIC)(14,33,34)
. Neste estudo, a análise da distribuição dos níveis de inserção clínica entre sujeitos 

residentes na área urbana e rural foi estratificada quanto às faixas etárias, gênero, renda per 

capita, nível educacional e tabagismo.  

O nível de inserção clínica (NIC) estratificado por faixas etárias demonstra que indivíduos 

da área rural apresentam maior prevalência e extensão se comparados aos da área urbana. Este 

resultado é principalmente evidenciado nas faixas etárias de 30-39 anos e 40-49 para extensão, 

sendo que na faixa 50-59 não houve diferença entre os dois grupos para nenhuma medida de 

NIC. Quanto à extensão, o mesmo padrão foi verificado com diferenças nas faixas mais jovens 

e menor diferença na faixa mais avançada de idade. Perdas severas de inserção clínica são 

verificadas em indivíduos da AR mesmo na faixa mais jovem (30-39 anos), este achado pode 

retratar que a vulnerabilidade desta população leva a uma perda precoce de inserção periodontal 

que só vai sendo agravada com a idade. Mais de 50% dos indivíduos residentes na área rural 

apresentam NIC igual ou acima de 7, enquanto que somente em 20% dos indivíduos da área 

urbana esta situação ocorre. Altos índices de placa e presença de sangramento à sondagem 

verificados nestes indivíduos da área rural podem influenciar este quadro severo de perda de 

inserção. Os resultados ainda retratam que, independentemente da vulnerabilidade 

populacional, o NIC será aumentado com o aumento da idade, resultado este da exposição 

longitudinal a fatores de risco associados à doença(14,17,52)
. NIC maiores são demonstrados para 

os indivíduos de maior idade, resultados semelhantes foram obtidos em diferentes 

populações(4,12,16,39)
. Nesse sentido, houve um aumento dos valores percentuais de NIC tanto 

para prevalência como para extensão com o aumento da idade.   

O gênero masculino foi associado a maiores valores nominais de NIC(1,23,53). O número 

homens é maior do que de mulheres e não é homogêneo entre área urbana e rural. A fim de 

minimizar viés, os valores de NIC foram estratificados e comparados em cada um dos gêneros. 

Demonstrou-se que houve uma maior prevalência e extensão para os indivíduos da AR tanto 
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para o gênero masculino e feminino, exceto para NIC ≥ 3 mm que apresentou a mesma 

prevalência nas duas populações. As diferenças mais nítidas entre os grupos populacionais são 

observadas para as medidas de prevalência de NIC com mais de 5 mm em ambos os gêneros 

todas com DES. Acentua-se a diferença para NIC ≥ 7 mm, com percentual três vezes maior na 

AR que na AU para o gênero feminino, já para o gênero masculino, na mesma medida de NIC 

o percentual foi o dobro na AR. Para extensão houve DES para todas os valores e NIC, 

mostrando-se ser quatro vezes maior em valores percentuais quando NIC ≥ 7 na AR quando 

comparada com a AU no gênero masculino, no feminino para a mesma medida de NIC o 

percentual foi cinco vezes maior na AR. O gênero feminino possuiu maior prevalência que o 

masculino em ambas as populações a partir de NIC ≥ 5, e extensão a partir de NIC ≥ 4. Os 

resultados encontrados podem ter sido influenciados pelo pequeno número de mulheres na 

amostra do presente estudo. A literatura aponta maiores índices periodontais no gênero 

masculino, possuindo mais sítios acometidos de perda óssea(1,16). Na população brasileira 

urbana a mesma tendência foi observada, onde os piores valores de prevalência e extensão de 

NIC pertencem ao gênero masculino(33). Em estudo comparativo de área rural / urbana, homens 

de área rural apresentaram índices periodontais maiores em comparação a mulheres e áreas 

urbanas(19)
. 

Após estratificados os níveis de inserção clínica por renda per capita menor que um 

salário mínimo mensal e entre 1 e 3 salários mínimos, foram comparados os valores de 

prevalência e extensão do NIC entre os sujeitos da área rural e urbana. Os resultados 

demonstram que a renda per capita não alterou o padrão de NIC, sendo sempre maiores na 

população rural em comparação a população urbana. Cabe salientar que amostra do estudo é 

vulnerável economicamente, o que em parte pode explicar a dificuldade de acesso à saúde bucal 

e a tratamentos preventivos.  Quando o NIC foi estratificado por nível educacional de até oito 

anos e de mais de 8 anos, houve DES na prevalência entre áreas rural e urbana para as medidas 

de perda de inserção maiores que 5 mm, com percentual maior para a área rural nos dois níveis 

educacionais, essa diferença foi mais acentuada para NIC≥7 mm nos indivíduos da AR com até 

8 anos de estudo sendo pouco mais que o dobro em comparação com o percentual da AU. 

Quando observada a extensão, notou-se DES para todas as medidas de NIC entre as populações. 

Destaca-se que em média apenas 1,0% dos dentes em indivíduos da AU possuem NIC ≥ 7mm 

enquanto que em média 7,5% dos dentes em indivíduos AR apresentam esse valor, em 

voluntários com mais de 8 anos de estudo. Baixa renda per capita e baixo nível educacional são 

associados como fatores de risco ao agravamento da DPC(17,29,35)
.
 Quando o indivíduo pertence 
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a classes socioeconômicas mais baixas há uma maior dificuldade de acesso aos serviços básicos 

de saúde oral(18,26). Baixos níveis de educação formal são relacionados à falta de 

comprometimento com a saúde oral (higiene e adesão a tratamentos propostos, principalmente 

preventivos). Por uma limitação no entendimento da importância da saúde oral, ambos resultam 

em maiores riscos de desenvolver perdas ósseas de suporte dentário(32). A amostra apresentou 

pouca discrepância em relação ao status socioeconômico e nível educacional, sendo que os 

extremos estão entre os que ganham até um salário e os que ganham até três salários e o nível 

educacional limita-se praticamente ao ensino médio. 

Classicamente o tabagismo é um fator de risco a D.P.C (43,45–47). Os níveis de inserção 

clínica também foram estratificados por essa variável, ficou demonstrado que a prevalência no 

grupo de tabagistas e de não tabagistas foi maior para todos os valores de NIC na AR, com 

exceção dos valores para NIC ≥ 3mm no grupo de tabagistas, que possuíram 100% de 

prevalência para as duas áreas. Apesar da maior frequência não foi verificada diferença 

estatisticamente significante na prevalência dos tabagistas ente AU e AR. O percentual de 

prevalência dos níveis de inserção clinica que representam maior perda óssea como NIC ≥ 5 

mm, NIC ≥ 6 mm e NIC ≥ 7 mm no grupo de tabagistas é de mais de 50% para ambas as 

populações, exceto para a urbana de NIC ≥ 7 onde o valor de prevalência se aproxima de 50%. 

No grupo de não tabagistas as diferenças na prevalência dos maiores valores de NIC entre as 

áreas rural e urbana são maiores, estando mais acentuada para NIC ≥ 6 mm. Os percentuais de 

NIC para extensão também foram maiores para a AR tanto no grupo de tabagistas como no de 

não tabagistas, no primeiro o percentual de NIC ≥ 7mm na AU foi de 3% enquanto que na AR 

foi cinco vezes maior, no segundo essa diferença entre as áreas rural e urbana também para NIC 

≥ 7mm aumentou para nove vezes, aproximadamente. Os resultados deste estudo reforçam os 

de estudos já publicados(46). A prevalência da doença periodontal em uma amostra do Brasil 

mostrou que fumantes possuíam maiores valores de N.I.C (maior severidade da D.P.C) quando 

comparados com não fumantes(34). Classicamente o fumo é associado a doença periodontal em 

diversos outros trabalhos, com diferentes populações(14,33,44)
. Os resultados deste estudo 

reforçam os de estudos já publicados(3,12,43,45).  

Esse estudo mostrou que tanto a área rural quanto a urbana estão expostas a cumulativos 

fatores de risco que se relacionam ao NIC. No entanto, foi observado que quando comparados, 

voluntários das áreas rural e urbana diferiram, sendo que os AR apresentaram 

significativamente maior prevalência e extensão de NIC quando estratificado por todos os 

fatores de risco estudados. Resultados semelhantes na comparação entre áreas rurais e urbanas 
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foram encontrados em outras populações de países em desenvolvimento: chinesa(19), indiana(18) 

e turca(54)
.
 Parece que fatores de risco à perda de inserção periodontal podem atuar mais 

fortemente em certos grupos populacionais, como as comunidades rurais(22,38,55). Os danos de 

perda de suporte periodontal são irreversíveis e frequentes nos indivíduos estudados, a 

tendência é que o quadro apresentado não sofra alteração, sendo assim o número de edêntulos 

tende a aumentar, afetando diretamente a qualidade de vida destes grupos populacionais. 

Apesar de todos os esforços no desenho e execução deste estudo, algumas limitações são 

inerentes ao processo e no caso destes trabalhos as seguintes limitações podem ser citadas: a 

limitação de tempo de execução não permitiu que o período destinado à coleta de dados dos 

indivíduos envolvidos na área urbana, bem como seu quantitativo, atingissem o mesmo número 

da área rural. Doenças complexas, com múltiplos fatores envolvidos e de caráter crônico, como 

a perda de suporte ósseo dental, são mais bem retratadas em estudo de caráter longitudinal, 

porém características típicas da amostra, como a grande mobilidade geográfica e a pequena 

adesão a tratamentos odontológicos, não possibilitaram esta abordagem.  

A análise da distribuição de perda óssea, estratificada por diversas variáveis de 

interferência, em um exame clínico de boca completa, possibilitou com resultados encontrados 

demonstrar que indivíduos adultos residentes na área rural são mais vulneráveis à perda óssea 

dental, de forma mais preponderante em adultos jovens, se comparados a indivíduos da área 

urbana. Pelo conhecimento dos autores, esta abordagem é inédita em estudos de perfil 

periodontal envolvendo trabalhadores de áreas rurais. 

A OMS recomenda o estabelecimento de um sistema de vigilância para medir o progresso 

no controle da doença periodontal e a criação de abordagens para a integração da prevenção de 

doenças bucais na prevenção de doenças crônicas(15) e, nesse sentido, é digno de nota a grande 

relevância da determinação de grupos vulneráveis, para então serem identificados fatores de 

risco específicos e instituídas ações preventivas.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstram alta prevalência e extensão de NIC na amostra geral, sendo 

que nos moradores das áreas rurais estes níveis foram significativamente maiores se 

comparados aos urbanos, assemelhando-se a resultados de outros países em desenvolvimento.  

A maior prevalência e severidade de NIC foi associada à área rural, com mais ênfase em 

adultos, mesmo quando estratificado por faixa etária, gênero, renda per capita, nível 

educacional e tabagismo. Quanto à DPC, com o perfil periodontal das duas áreas já traçados é 

possível planejar estratégias no intuito de diminuir sua frequência, já que os fatores de risco 

avaliados são possivelmente modificáveis.  

É nessa perspectiva que o presente estudo pretende contribuir, levantando dados e dando 

visibilidade a esse problema de saúde crônico degenerativo, que acomete sobretudo as 

populações de desvalidos e clama por urgente determinação de politicas de prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

REFERÊNCIAS: 

1.  Page RC, Eke PI. Case Definitions for Use in Population-Based Surveillance of 

Periodontitis. J Periodontol. 2007 Jul;78(7s):1387–99. 

2.  Dye BA. Global periodontal disease epidemiology. Periodontol 2000. 2012;58(1):10–25.  

3.  Albandar JM. Epidemiology and Risk Factors of Periodontal Diseases. Dent Clin North 

Am. 2005 Jul;49(3):517–32.  

4.  Albandar JM, Brunelle JA, Kingman A. Destructive periodontal disease in adults 30 years 

of age and older in the United States, 1988-1994. J Periodontol. 1999;70(1):13–29.  

5.  SB Brasil 2010: pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. 1a̲ edição. 

Brasília - DF: Ministério da Saúde : Secretaria de Atenção à Saúde : Secretaria de 

Vigilância em Saúde; 2014. 116 p.  

6.  Chaves SCL. Oral health in Brazil: the challenges for dental health care models. Braz Oral 

Res. 2012;26(SPE1):71–80.  

7.  Armitage GC, Cullinan MP, Seymour GJ. Comparative biology of chronic and aggressive 

periodontitis: introduction. Periodontol 2000. 2010;53(1):7–11.  

8.  Stabholz A, Soskolne WA, Shapira L. Genetic and environmental risk factors for chronic 

periodontitis and aggressive periodontitis. Periodontol 2000. 2010;53(1):138–153.  

9.  Borgnakke WS. Does Treatment of Periodontal Disease Influence Systemic Disease? Dent 

Clin North Am. 2015 Oct;59(4):885–917.  

10.  Beck JD, LÖE H. Epidemiological principles in studying periodontal diseases. 

Periodontol 2000. 1993;2(1):34–45.  

11.  Borrell LN, Papapanou PN. Analytical epidemiology of periodontitis. J Clin Periodontol. 

2005;32(s6):132–158.  

12.  Eke PI, Wei L, Thornton-Evans GO, Borrell LN, Borgnakke WS, Dye B, et al. Risk 

Indicators for Periodontitis in US Adults: NHANES 2009 to 2012. J Periodontol. 2016 

Oct;87(10):1174–85.  

13.  Bassani DG, Silva CM da, Oppermann RV. Validity of the Community Periodontal Index 

of Treatment Needs’(CPITN) for population periodontitis screening. Cad Saude Publica. 

2006;22(2):277–283.  

14.  Haas AN, Wagner MC, Oppermann RV, Rösing CK, Albandar JM, Susin C. Risk factors 

for the progression of periodontal attachment loss: a 5-year population-based study in 

South Brazil. J Clin Periodontol. 2014 Mar;41(3):215–23.  

15.  Petersen PE, Ogawa H. The global burden of periodontal disease: towards integration with 

chronic disease prevention and control. Periodontol 2000. 2012;60(1):15–39. 



29 
 

 
 

16.  Eke PI, Dye BA, Wei L, Slade GD, Thornton-Evans GO, Borgnakke WS, et al. Update on 

Prevalence of Periodontitis in Adults in the United States: NHANES 2009 to 2012. J 

Periodontol. 2015 May;86(5):611–22. 

17.  Chrysanthakopoulos NA. Risk factors for the progression of periodontal disease in a 

Greek adult population. J Investig Clin Dent. 2017 May;8(2):e12199. 

18.  Grover HS, Bhardwaj A, Yadav N. Assessment of oral health status and periodontal 

treatment needs among rural, semi-urban, urban, and metropolitan population of Gurgaon 

District, Haryana State. J Indian Soc Periodontol. 2016;20(2):195. 

19.  Wang Q-T, Wu Z-F, Wu Y-F, Shu R, Pan Y-P, Xia J-L. Epidemiology and preventive 

direction of periodontology in China. J Clin Periodontol. 2007 Nov;34(11):946–51. 

20.  Floriano CO. Identificação da qualidade de vida no meio rural no município de Major 

Vieira. Ágora Rev Divulg Científica. 2009;16(1):99–107. 

21.  Agarwal V, Tuli A, Khattak B, Singh A. Prevalence of chronic periodontitis in Meerut: A 

cross?sectional survey. J Indian Soc Periodontol. 2012;16(4):529. 

22.  Singh GP, Soni BJ. Prevalence of periodontal diseases in urban and rural areas of 

Ludhiana, Punjab. Indian J Community Med. 2005;30(4):127–9. 

23.  Palma PV, Leite ICG. Epidemiology and Social Inequalities of Periodontal Disease in 

Brazil. Front Public Health [Internet]. 2014 Oct 20 [cited 2017 Jun 26];2. Available from: 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2014.00203/abstract 

24.  Armitage GC. Periodontal diagnoses and classification of periodontal diseases. 

Periodontol 2000. 2004;34(1):9–21. 

25.  Armitage GC, Robertson PB. The biology, prevention, diagnosis and treatment of 

periodontal diseases: scientific advances in the United States. J Am Dent Assoc. 

2009;140:36S–43S. 

26.  Batista MJ, Rihs LB, Sousa M da LR de. Risk indicators for tooth loss in adult workers. 

Braz Oral Res. 2012;26(5):390–396. 

27.  American Academy of Periodontology Task Force Report on the Update to the 1999 

Classification of Periodontal Diseases and Conditions. J Periodontol. 2015 Jul;86(7):835–

8. 

28.  Aarabi G, Zeller T, Seedorf H, Reissmann DR, Heydecke G, Schaefer AS, et al. Genetic 

Susceptibility Contributing to Periodontal and Cardiovascular Disease. J Dent Res. 

2017;0022034517699786. 

29.  Borrell LN, Crawford ND. Socioeconomic position indicators and periodontitis: 

examining the evidence. Periodontol 2000. 2012;58(1):69–83. 

30.  Naiff PF, Orlandi PP, Santos MC, others. Imunologia da periodontite crônica: uma revisão 

de literatura. Sci Amazon. 2012;1(2):28–36. 



30 
 

 
 

31.  Eke PI. Public health implications of periodontal infections in adults: conference 

proceedings. J Public Health Dent. 2005;65(1):56–65. 

32.  Susin C, Haas AN, Valle PM, Oppermann RV, Albandar JM. Prevalence and risk 

indicators for chronic periodontitis in adolescents and young adults in south Brazil: 

Chronic periodontitis in young Brazilians. J Clin Periodontol. 2011 Apr;38(4):326–33. 

33.  Susin C, Oppermann RV, Haugejorden O, Albandar JM. Periodontal attachment loss 

attributable to cigarette smoking in an urban Brazilian population. J Clin Periodontol. 2004 

Nov;31(11):951–8. 

34.  Morales A, Carvajal P, Romanelli H, Gómez M, Loha C, Esper ME, et al. Prevalence and 

predictors for clinical attachment loss in adolescents in Latin America: cross-sectional 

study. J Clin Periodontol. 2015 Oct;42(10):900–7. 

35.  Schuch HS, Peres KG, Singh A, Peres MA, Do LG. Socioeconomic position during life 

and periodontitis in adulthood: a systematic review. Community Dent Oral Epidemiol. 

2017 Jun;45(3):201–8. 

36.  Larsen T, Fiehn N-E. Dental biofilm infections - an update. APMIS. 2017 

Apr;125(4):376–84. 

37.  Aimetti M, Perotto S, Castiglione A, Mariani GM, Ferrarotti F, Romano F. Prevalence of 

periodontitis in an adult population from an urban area in North Italy: findings from a 

cross-sectional population-based epidemiological survey. J Clin Periodontol. 2015 

Jul;42(7):622–31. 

38.  Quandt SA, Chen H, Bell RA, Anderson AM, Savoca MR, Kohrman T, et al. Disparities 

in Oral Health Status Between Older Adults in a Multiethnic Rural Community: The Rural 

Nutrition and Oral Health Study: ORAL HEALTH DISPARITIES. J Am Geriatr Soc. 

2009 Aug;57(8):1369–75. 

39.  Borrell LN, Burt BA, Neighbors HW, Taylor GW. Social factors and periodontitis in an 

older population. Am J Public Health. 2004;94(5):748–754. 

40.  Schulze A, Busse M. Gender Differences in Periodontal Status and Oral Hygiene of Non-

Diabetic and Type 2 Diabetic Patients. Open Dent J. 2016 Jun 9;10(1):287–97. 

41.  Reichert S, Stein J, Gautsch A, Schaller H-G, Machulla HKG. Gender differences in HLA 

phenotype frequencies found in German patients with generalized aggressive periodontitis 

and chronic periodontitis. Mol Oral Microbiol. 2002;17(6):360–368. 

42.  Shiau HJ, Reynolds MA. Sex Differences in Destructive Periodontal Disease: Exploring 

the Biologic Basis. J Periodontol. 2010 Nov;81(11):1505–17. 

43.  Akinkugbe AA, Saraiya VM, Preisser JS, Offenbacher S, Beck JD. Bias in estimating the 

cross-sectional smoking, alcohol, obesity and diabetes associations with moderate-severe 

periodontitis in the Atherosclerosis Risk in Communities study: comparison of full versus 

partial-mouth estimates. J Clin Periodontol. 2015 Jul;42(7):609–21. 



31 
 

 
 

44.  Dietrich T, Walter C, Oluwagbemigun K, Bergmann M, Pischon T, Pischon N, et al. 

Smoking, Smoking Cessation, and Risk of Tooth Loss: The EPIC-Potsdam Study. J Dent 

Res. 2015 Oct;94(10):1369–75. 

45.  Javed F, Abduljabbar T, Vohra F, Malmstrom H, Rahman I, Romanos GE. Comparison 

of Periodontal Parameters and Self-Perceived Oral Symptoms among Cigarette-Smokers, 

Individuals Vaping Electronic-Cigarettes and Never-Smokers: A Pilot Study. J 

Periodontol. 2017 Jun 23;1–9. 

46.  Maia E, Cavalcante G, Granville-Garcia AF, Lucas R, Cavalcanti A, d?Avila S. Condi??o 

de sa?de bucal em trabalhadores atendidos no N?cleo de Sa?de Ocupacional de Campina 

Grande-PB. Arq Em Odontol. 2012 Mar 31;48(1):32–9. 

47.  Buchwald S, Kocher T, Biffar R, Harb A, Holtfreter B, Meisel P. Tooth loss and 

periodontitis by socio-economic status and inflammation in a longitudinal population-

based study. J Clin Periodontol. 2013 Mar;40(3):203–11. 

48.  Ramfjord SP. Indices for prevalence and incidence of periodontal disease. J Periodontol. 

1959;30(1):51–59. 

49.  Goellner M, Berthold C, Holst S, Petschelt A, Wichmann M, Schmitt J. Influence of 

attachment and bone loss on the mobility of incisors and canine teeth. Acta Odontol Scand. 

2013 Jan;71(3–4):656–63. 

50.  Müller H-P, Stadermann S, Heinecke A. Bleeding on probing in smokers and non-smokers 

in a steady state plaque environment. Clin Oral Investig. 2001 Sep;5(3):177–84. 

51.  Müller HP, Barrieshi-Nusair KM. Gingival bleeding on repeat probing after different time 

intervals in plaque-induced gingivitis. Clin Oral Investig. 2005 Dec;9(4):278–83. 

52.  Grossi SG, Zambon JJ, Ho AW, Koch G, Dunford RG, Machtei EE, et al. Assessment of 

risk for periodontal disease. I. Risk indicators for attachment loss. J Periodontol. 

1994;65(3):260–267. 

53.  Ilhan D, Oktay I, Nur B, Fisekcioglu E, Lim S, Lepkowski JM, et al. Percentage and 

severity of periodontal diseases in Turkish adults aged 35+ years, 2009-10: Periodontal 

diseases in Turkey. J Public Health Dent [Internet]. 2017 Mar [cited 2017 Jun 26]; 

Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/jphd.12211 

54.  Handa S. Oral Health Status of Rural and Urban Population of Gurgaon Block, Gurgaon 

District Using WHO Assessment Form through Multistage Sampling Technique. J Clin 

Diagn Res [Internet]. 2016 [cited 2017 Jun 26]; Available from: 

http://jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-

709x&year=2016&volume=10&issue=5&page=ZC43&issn=0973-709x&id=7756 

 

 

 

 



32 
 

 
 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE B: TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Prevalência e extensão do nível de inserção clínica entre voluntários das áreas 

urbana e rural estratificado por faixas etárias 

 

 

 

Tabela 2 - Prevalência e extensão do nível de inserção clínica entre voluntários das áreas 

urbana e rural estratificado por gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

% SE % SE p	valor OR % SE % SE p	valor OR % SE % SE p	valor OR

≥3 97,8 1,5 100,0 0,0 0,193 - 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 - 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 -

≥4 89,2 3,2 98,7 1,3 0,012 9,28	(1,16-74,18) 92,3 7,7 99,0 1,0 0,212 - 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 -

≥5 53,8 5,2 88,5 3,6 <0,001 6,59	(2,95-14,75) 61,5 14,0 90,3 2,9 0,013 5,81	(1,59-21,20) 85,7 14,3 94,6 3,8 0,413 -

≥6 32,3 4,9 74,4 5,0 <0,001 6,09	(3,12-11,89) 30,8 13,3 77,7 4,1 0,001 7,83	(2,21-27,75) 85,7 14,3 83,8 6,1 1,000 -

≥7 20,4 4,2 53,9 5,7 <0,001 4,54	(2,32-8,90) 15,4 10,4 58,2 4,9 0,006 7,67	(1,62-36,40) 57,1 20,2 64,9 8,0 0,692 -

≥3 57,3 2,6 95,5 1,4 <0,001 - 50,8 8,1 95,5 1,1 <0,001 - 73,0 10,1 96,6 1,5 0,011 -

≥4 22,7 2,0 61,7 3,4 <0,001 - 16,8 3,5 62,7 2,9 <0,001 - 42,7 10,3 69,2 4,7 0,027 -

≥5 9,9 1,6 39,5 3,5 <0,001 - 4,7 1,5 38,9 3,0 <0,001 - 28,6 8,9 41,4 5,1 0,394 -

≥6 4,0 1,1 24,7 3,1 <0,001 - 0,6 0,4 22,5 2,5 <0,001 - 12,4 4,9 25,7 4,5 0,282 -

≥7 2,1 0,8 10,6 1,9 <0,001 - 0,6 0,4 11,9 1,8 0,003 - 7,4 4,5 13,8 2,9 0,343 -

*	%	de	sitios	sondados	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testados	com	teste	exato	de	Fisher

**	%	dos	dentes	atingidos	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testadosteste	U	de	Mann	Whitney

Rural Urbana Rural

N
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50-5930-39	

37

P
re
va
lê
n
ci
a*

Ex
te
n
sã
o
**

Urbana Rural

93 78 13 103 7

Faixs	etárias

40-49
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p	valor OR p	valor OR

% SE % SE % SE % SE

≥3 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 - 95,7 3,0 100,0 0,0 0,064 -

≥4 92,4 3,3 98,8 1,3 0,091 - 87,2 4,9 99,3 0,7 0,001 20,05	(2,35-171,35)

≥5 56,1 6,2 82,5 4,3 0,001 3,70	(1,74-7,86) 57,5 7,3 94,9 1,9 <0,001 13,86	(5,33-36,03)

≥6 34,9 5,9 66,2 5,3 <0,001 3,67	(1,85-7,29) 36,2 7,1 84,1 3,1 <0,001 9,31	(4,40-19,70)

≥7 22,7 5,2 48,8 5,6 0,002 3,23	(1,57-6,67) 21,3 6,0 63,0 4,1 <0,001 6,31	(2,90-13,76)

≥3 58,9 3,3 93,2 1,6 <0,001 - 55,5 3,7 97,1 0,8 <0,001 -

≥4 23,2 2,4 54,7 3,4 <0,001 - 23,3 3,1 68,5 2,4 <0,001 -

≥5 10,3 2,0 30,5 3,2 <0,001 - 10,7 2,4 44,8 2,6 <0,001 -

≥6 3,6 1,1 17,3 2,7 <0,001 - 5,0 1,9 27,6 2,3 <0,001 -

≥7 1,8 0,6 7,8 1,4 <0,001 - 3,0 1,5 14,1 1,7 <0,001 -

*	%	de	sitios	sondados	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testados	com	teste	exato	de	Fisher

**	%	dos	dentes	atingidos	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testadosteste	U	de	Mann	Whitney

N
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Tabela 3 - Prevalência e extensão do nível de inserção clínica entre voluntários das áreas 

urbana e rural estratificado por renda per capita. 
 

 

Tabela 4 - Prevalência e extensão do nível de inserção clínica entre voluntários das áreas 

urbana e rural estratificado por nível educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% SE % SE % SE % SE

≥3 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 - 97,7 1,6 100,0 0,0 0,498 -

≥4 92,3 5,3 99,2 0,8 0,078 - 89,7 3,3 98,8 1,3 0,019 9,12	(1,13-73,66)

≥5 61,5 9,7 90,3 2,7 0,001 5,83	(2,17-15,69) 55,2 5,4 90,0 3,4 <0,001 7,31	(3,15-17,00)

≥6 38,5 9,7 75,8 3,9 <0,001 5,01	(2,06-12,22) 34,5 5,1 78,8 4,6 <0,001 7,04	(3,52-14,10)

≥7 15,4 7,2 59,5 4,5 <0,001 7,13	(2,32-21,92) 24,1 4,6 58,8 5,5 <0,001 4,48	(2,31-8,67)

≥3 54,4 4,9 95,2 1,1 <0,001 - 58,5 2,8 96,0 1,3 <0,001 -

≥4 22,4 3,8 63,2 2,7 <0,001 - 23,5 2,2 62,6 3,2 <0,001 -

≥5 7,5 1,8 39,2 2,8 <0,001 - 11,3 1,9 37,9 3,2 <0,001 -

≥6 2,2 0,7 22,7 2,4 <0,001 - 4,8 1,3 23,1 2,6 <0,001 -

≥7 1,2 0,6 11,1 1,6 <0,001 - 2,6 0,9 10,9 1,7 <0,001 -

*	%	de	sitios	sondados	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testados	com	teste	exato	de	Fisher

N
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e
l	d
e
	In

se
rç
ão

	C
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ic
a

P
re
va
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a*
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*
*

p	valor OR

Menor	que	um	salário	mínimo Entre	um	e	três	salários	mínimos

Urbana Rural Urbana Rural
p	valor OR

Renda				per	capita

N

% SE % SE % SE % SE

≥3 97,1 2,1 100,0 0,0 0,124 - 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 -

≥4 89,7 3,7 100,0 0,0 0,001 8,30	(3,87-17,78) 91,1 4,3 97,5 1,8 0,187 -

≥5 52,9 6,1 90,3 2,7 <0,001 6,91	(3,57-13,36) 62,2 7,3 90,0 3,4 <0,001 5,46	(2,12-14,09)

≥6 35,3 5,8 79,0 3,7 <0,001 7,13	(2,32-21,92) 35,6 7,2 73,8 5,0 <0,001 5,09	(2,32-11,20)

≥7 26,5 5,4 61,3 4,4 <0,001 4,40	(2,30-8,41) 15,6 5,5 5,6 5,5 <0,001 5,71	(2,28-14,29)

≥3 58,6 3,3 97,0 0,8 <0,001 - 55,8 3,7 93,2 1,7 <0,001 -

≥4 24,5 2,7 66,4 2,6 <0,001 - 21,3 2,6 57,7 3,4 <0,001 -

≥5 10,6 2,1 41,9 2,7 <0,001 - 10,2 2,2 33,8 3,3 <0,001 -

≥6 4,9 1,5 25,5 2,4 <0,001 - 3,1 1,2 18,7 2,5 <0,001 -

≥7 3,2 1,1 13,4 1,7 <0,001 - 1 0,4 7,5 1,3 <0,001 -

*	%	de	sitios	sondados	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testados	com	teste	exato	de	Fisher

**	%	dos	dentes	atingidos	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testadosteste	U	de	Mann	Whitney

Ex
te
n
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o
**

até	8	anos	de	estudo mais	de	8	anos	de	estudo

N
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p	valor ORORp	valor
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Tabela 5 - Prevalência e extensão do nível de inserção clínica entre voluntários das áreas 

urbana e rural estratificado quanto ao hábito do tabagismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

% SE % SE % SE % SE

≥3 100,0 0,0 100,0 0,0 1,000 - 98,0 1,4 100,0 0,0 0,168 -

≥4 90,9 9,1 100,0 0,0 0,143 - 90,2 3,0 98,6 1,0 0,004 7,83	(1,68-36,53)

≥5 81,8 12,2 98,5 1,5 0,052 - 53,9 5,0 86,3 2,9 <0,001 5,38	(2,92-9,93)

≥6 63,6 15,2 86,4 4,3 0,083 - 32,4 4,7 72,6 3,7 <0,001 5,54	(3,19-9,62)

≥7 45,5 15,7 66,7 5,8 0,194 - 19,6 4,0 53,4 4,1 <0,001 4,70	(2,62-8,46)

≥3 58,9 9,8 97,5 1,1 <0,001 - 57,7 2,5 94,7 1,0 <0,001 -

≥4 28,9 8,2 73,2 3,2 <0,001 - 22,6 1,9 58,3 2,5 <0,001 -

≥5 19,5 6,6 47,5 3,7 0,002 - 9,5 1,5 34,9 2,4 <0,001 -

≥6 11,3 4,8 27,2 3,2 0,031 - 3,4 1,0 21,1 2,1 <0,001 -

≥7 3,4 1,7 14,8 2,4 0,038 - 2,2 0,8 9,5 1,3 <0,001 -

*	%	de	sitios	sondados	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testados	com	teste	exato	de	Fisher

**	%	dos	dentes	atingidos	com	NIC	até	o	valor	de	referência,	diferenças	entre	os	grupos	testadosteste	U	de	Mann	Whitney
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11 66 102 146

Tabagismo
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ANEXO 1: CLASSIFICAÇÃO ABEP 
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ANEXO 2: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 


